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ДРУГИЙ ФЕСТИВАЛЬ У ПЕРТА МБОЮ 
ПРОЙШОВ З УСПІХОМ 

Перт АмбоЙ, Н. Дж.– 
Понад 75 танцюристів, ар
тистів і музикантів прибули 
СЮДИ у суботу. 26-го верес
ня, і різних частин північно– 
східньої о побережжя ЗСА і 
її ІМ.ІИ участь в Другому річ
ному осінньому фестивалі, 
ілшнзорованому Українсь
ким Культурним Клюбом 
нрн 155-му Відділі УНСою– 
'У 

Очолювала програму тан– 
. ціовадьпа група з Асторії. 
Н.Й.. відомий Ансамбль 
Ілейн Оприско. який дав 
нибірку українських народ
них ганців. Ансамбль ..Во
їн" з Картсрсту. Н.Дж.. 
Володимира Юрчснка не 
уступив у бравурі й кольо
ри і носі і ансамблеві з Ас– 
I сірії. 

Хор ..БояіГ з Псрт Ам– 
бою. якиіі маг за собою 
мисленні іі усіншіі виступи. 
під керівництвом ироф. Ро
мана Левинького і нідаком– 
папьямент піяніста Джана 
Слсйтера виконав кілька пі
сень. Молоді бандуристи зі 
Школи Кобзарського Мис– 
іешва. які об'єдналися у 
квартет, що носить назву 
..Соняшник", виступили з 
в'язанкою типових українсь
ких народних мелодій. В 
I I рої илежність традиційно
му кобзарському мнете ц;-
і ну оркестре ..Калина" роз
важала зібраних сучасною 
музикою, співом та власни
ми композиціями. 

Вела програму відома 
конферансьє Союзівки Аня 
) Індик. Вона представила 
присутніх на програмі чле
нні Фестивального коміте– 
іу: і олову комітету Мсла– 

нію Лорснс. координаторку 
програми Розалію Наумсн– 
ко, координаторку вистав
ки Мсланію Поляк і коордн 
натора декорацій Йосифа 
Поляка. 

У слові, що його виголо
сила М.Лоренс. було підк
реслено корисність для мо
лоді . українського поход
ження з праці у своїй грома
ді, особливо в такому Укра
їнському Культурному Клю– 
бі. який існує тут. при Відді
лі УНСоюзу. Цс завдяки 
невсипущій і цінній праці 
цього Клюбу влаштовуєть
ся в Псрт Амбої імпрези, 
відкриті для всіх громадян, 
де плекається і скриплюєть– 
ся почуття української ідсн– 
тичности серед нашої етні
чної групи тут. 

Під час перерви в програ
мі, а також перед її почат
ком, кілька сот гостей приг
лядалися з замилуванням і 
увагою до численних і різно
манітних експонатів вистав
ки народного мистецтва, де 
були цікаві дереворізи Хрис 
тини Головчак Дсбаррі. бар 
висті писанки М.Поляк, ми
стецька кераміка Естер Бі
лон, кольоритні сухі квіти у 
вигадливому укладі Й.По
ляка. 

Всчсря-бенкет з танцями 
під музику „Червоної Кали
ни" привабила молодих і 
старших, які забавлялися 
тут, танцюючи і модерні і 
традиційні танці. 

Після цієї успішної імпре
зи Український Культурний 
Клюб УНСоюзу тут плянує 
вже знову програму на зимо– 

(Закінгення на стор. If) 

Відбудеться фінансовий семінар 
на Союзівці 

НюЙорк. Н.Й. В субо
ту і неділю. 10 і 11-го жовт
ня 1981 відбудеться на Сою
зівці іралинійна осіння 
юііариська зустріч Метро– 
по.іігальннх Відділів Това
рне і ва Українських інжене
рії! Америки й Українсько– 
ю Лікарською Товариства 
Пікнічної Америки. В рам
ках ці(ї зустрічі Головна 
Управа ТУ ІА влаштовує 
семінар на тему ..Економіч
ні перспективи на 1982 рік". 
В програмі будуть з'ясовані: 

^ сучасні економічні течії 
н Америці та їх можливі нас
лідки в близькому і дальшо
му майбутньому; 

' найбільш сприятливі 
ми жл н вості ул ьо ко ва нн я 
ф– плів для одиниць, особли
во для професіоналістів 

Семінаром, котрий пічне– 
ться в гол. 4-ій по полудні в 

суботу. 10-го жовтня, бу
дуть провалити експерти 
фірми Меррил-Линч. Уча
сть у семінарі є безплатна та 
відкрита для всіх гостей 
Союзівки. 

Крім того, в той самий 
день, в годині 12:30 по по
лудні відбудеться ,.вока– 
тон". ціллю якого є придбай 
ня фондів на видавничі пот
реби ТУІА. В групі тих,кот
рі вже зголосили свою уча
сть є: В.Гнатківський, Ю.Го
нчаренко. Ю.Базилевський. 
Тих, що бажають взяти уча
сть або будуть спонзорами 
учасників, проситься зголо
ситися до канцелярії ТУ ІА— 
2схід .79 вул.. Ню Йорк. 
Н.Й. 10021. 
v Всі кошти учасників і всі 

датки сионзорів можна від– 
зягнути від податкового 
заробітку. 

У світі 
НЕ ЗВАЖАЮЧИ на чималий спротив поміркованих 
елементів крило Лейбор партії під кінець конференції цієї 
партії в Брайтоні більшістю голосів перевело ухвалу за 
однобічним роззброєнням Англії, проти нових ракет на її 
терені, які мали б мати атомові головки, та проти атомової 
зброї. Після того деякі помірковані члени уступили з рядів 
Лейбор партії, а інші заповіли, що зроблять незабаром те 
саме. Лідер партії, Майкел Фут, після закінчення конфе
ренції дав інтерв'ю у лондонському телебаченні. В тому 
інтерв'ю він договорився до того, що заздалегідь звинува
тив американців, якщо б запляновані державним секрета
рем Александром Гейгом і міністром закордонних справ 
СССР. АндреєМ Громиком, розмови в справі роззброєн
ня, що почнуться в Женеві 30-го листопада, не вдалися. Він 
загрозив, що якщо б таке сталося, публічна опінія Захід– 
ньої Европи засудить ЗСА. 

В ОФІЦІЙНОМУ КОМУНІКАТІ з Іслямабаду пакістан– 
ський уряд повідомив, що совєтські літаки МІҐ-17 з 
афганськими розпізнавальними знаками вже третій раз на 
протязі одного місяця обстріляли пакистанську територію. 
Чи літаками, які нападали, пілотували совєтські, чи 
афганські летуни не стверджено, але совєтське командува
ння має під своїм контролем й командою всі летовища в 
Афганістані, його ж літаки постійно патрулюють в афган
ському повітряному просторі, отже відповідальність за 
збройний напад падає на нього. Налети, які мали місце 
останньо не є нічим новим в совєтській тактиці застрашу
вання пакистанського уряду та в поширюванні терору 
серед населення Пакістану. Вони були вже не раз, а деякі 
навіть скидали невеликі бомби на пакістанський терен. Па– 
кістанський уряд повідомив, що видав відповідні військові 
зарядження для захисту своєї території. 

ЛІВИЙ УРЯД Нікарагуа загрозив замкненням провідної 
опозиційної газети „Ля Пренза", якщо вона не припинить 
своєї критики поступування уряду. Минулого тижня газету 
тимчасово замкнено на сорок вісім годин, для остороги. 
Уряд Нікарагуа не лише забороняє критикувати його полі
тику, але також карає, коли хтось, у тому також преса, 
поширює вістки про непошануванням урядовими особами 
свободи думки й слова та свободи друку. 

ВАЛЄНСУ ПЕРЕОБРАНО 
ЛІДЕРОМ „СОЛІДАРНОСТИ" 

Ірляндські в'язні закінчили голодівку 

Гданськ, Польща. - Пре 
сові агенства інформують, 
що 462 делегати другої фази 
з'їзду польської вільної 
профспілки „Солідарність" 
віддали свої голоси на Лєха 
Валєнсу, перебираючи його 
тим самим на голову Кра
йового Комітету цієї проф
спілки. 

Були також інші кандида
ти: Маріян Юрчик отримав 
200 головсів, Анджей Гвяз– 
да 74 і Ян Рулєвскі 52 голо
си. Виглядає, - кажуть по
літичні спостерігачі, — що 
Валєнса, каденція якого три
ватиме чергових два роки, 
буде мати деякі не тільки 
зовнішні, але також внутрі
шні профспілкові труднощі. 

Голосування попередили 
виступи чотирьох кандида
тів на нового керівника „Со– 
лідарности". Валєнса зая
вив, що якщо його переви– 
беруть головою то він про
довжуватиме дотеперішню 
тактику у відношенні до 
уряду і компартії і кожно– 
часно втримуватиме дія– 
лоґ всюди там, де тільки 
буде можливо, бо радикаль
на конфронтація на його 
думку може не тільки зруй
нувати основи на яких побу
дована профспілка, але ще 
більше загострити політич
не і економічне становище в 
країні. Він у свойому висту
пі кількакратно підкреслю
вав, що не прийме вибору, 
якщо делегати схвалять над
то радикальну програму, 
якої ані він, ані інші керівни
ки, які евентуально прий
дуть на його місце, не змо
жуть виконати у теперішній 
ситуації тиску Совстського 
Союзу й інших членів Вар
шавського Пакту. 

Натомість інший канди
дат на голову Ян Рулєвскі 
заявив, що фактичною пе
решкодою для вільної проф 
спілки являється Совєтсь– 
кий Союз, який систематич
но втручається до внутріш
ніх справ Польщі. Він засу
див імперіялістичну політи
ку східнього сусіда і пору
шив дуже драстичну справу 
участи Польщі у Варшавсь
кому Пакті. Інші два канди
дати закликали до підтрим– 

Лєх Валєнса 
ки ідеї вільних виборів в 
Польщі і нав'язання тісні
ших стосунків із західніми 
країнами. 

Вміжчасі уряд вирішив 
драстично піднести ціни на 
майже усі сільськогоспо
дарські продукти, деякі на 
300 і 400 відсотків, без пора– 
зуміння з профспілкою, яка 
скаржилася, що уряд пов
ністю зігнорував у цьому 
випадку „Солідарність" і 
діяв поза п плечима. Щоб 
вияснити поступування уря
ду до Гданська виїхала уря
дова делегація, яку очолив 
міністер скарбу Маріян 
Кшак. Завданням її було 
вияснити делегатам поло
ження в країні і домагатися 
від них співпраці для покра
щання економічного стану 
в країні. Валєнса заявив 
прибутним делегатам уря
ду, що у випадку настирли
вого становища уряд може 
створити передумови для 
майбутніх страйків робіт
ництва і такі страйки вже 
дуже тяжко буде контролю
вати. Він домагався, щоб 
урядові особи пов'язались 
телефонично з прем'єром 
Войцехом Ярузельским і 
домагалися від нього від
кликання підвишки. Деле
гати профспілки пригаду
вали урядові, що підвишка 
цін на продукти викликала 
була в 1970 і 1976 роках за
ворушення і страйки і це 
може повторитися тепер. 
Друга фаза з'їзду „Солідар– 
ности" закінчилася в середу, 
7-го жовтня. 

Белфаст, Північна Ірлян– 
дія.– Драматична бороть
ба ірляндських в'язнів у 
тюрмі Мейз за отримання 
прав політичних в'язнів, 
хоч вони були засуджені за 
кримінальні злочини, закін
чилася перерванням голоді
вки. Останніх шість в'язнів. 
які вже тижнями вели цю го 
лодівку, відкликали її, а 

посередньо та посередньо 
через Палестинську Визво
льну Організацію й інші 
того рода групи зброю, виш
кіл, технічну допомогу. А 
це не могло подобатися 
більшости католиків. ІРА 
зовсім офіційно проповіду
вала соціальний переворот 
у властивій Ірляндії і зміну 
демократичного устрою на 

перед тим п'ять інших перер– подібний до совєтського. 
вали з огляду на величезне 
ослаблення і близьку смерть. 

Голодівка ця забрала 10 
жертв. Першим помер Ро– 
берт Сендс 5-го травня піс
ля 66 днів голодівки, яку він 
почав 1-го березня. Остан
нім був Майкл Девнн, який 
помер 20-го вересня. 

Кожна смерть викликува
ла демонстрації Й боротьбу 
ірляндських сепаратистів з 
англійськими військовими 
частинами та з поліцією 
провінції Олстер і різних 
міст. Від смерти Сендса до
тепер в таких демонстраці
ях і вуличних зударах, бом
бових замахах та просто 
від куль загинуло понад 50 
людей. 

Голодівка викликала гли
бокі наслідки. З одного бо
ку вона звернула увагу світу 
на боротьбу ірляндських 
сепаратистів, викликала ве
лике співчуття й симпатії до 
них, що відбилося в значно
му зрості збірок їм на допо
могу, які були переводжені 
в різних країнах, з другого 
боку ірляндці Олстеру поча
ли щораз більше ділитися в 
своїх поглядах і оцінках. 

Олстер (Північна Ірлян– 
дія) географічна частина Ір
ляндії від триста років заме– 
шкана англійською більшіс 
тю. Ірляндці творять дещо 
менше, як одну третю насе– 
-лення, решта це англійці. 
Цей поділ відзначений та
кож релігійними різницями. 
Бо всі майже ірляндці като
лики, а всі англійці–протес
танти. Наслідком того в 
усіх демократичних голосу
ваннях англійці здобува
ють рішучу перемогу. 

Крім цього Ірляндська Ре
волюційна Армія, а зокре
ма її „Провізійне крило" 
прийняла марксо-ленінські 
позиції, нав'язала зв'язки з 
Москвою й дістає звідти без– 

Таким чином навіть ірлянд– 
ське населення Олстеру й 
властивої Ірляндії у великій 
мірі мало сумніви стосовно 
постави й цілей членів ІРА, 
а зокрема голодуючих. 

З другого боку англійсь
кий уряд займав тверде й рі
шуче становище.Прем'єр не 
ликої Британії Маргарет Та– 
чер категорично відмовила– 
ся поступатися під будь-
яким натиском, навіть сме
рть голодуючих в тюрмі не 
змусила її змінити своєї пос
тави. В цьому вона мала під
тримку англійського насег 
лення Олстеру та переважа
ючої частини Англії. 

Після закінчення голодів
ки міністер Північної Ірлян
дії в кабінеті Тачер, Джеймс 
Прайор, заявив, що тепер 
наступив час для деяких кон -
цесій в'язням. Таких конце
сій не можна було давати 
під загрозою голодівки, але 
коли голодівка закінчена 
державна адміністрація, су
дові чинники та управи в'яз
ниць приступлять до переве
дення можливих полегш. 

УКРАЇНКА ЗАГИНУЛА 
В АВТОМОБІЛЕВІЙ 

КАТАСТРОФІ 
У КЛІВЛЕНДІ 

Клівленд, Огайо.– В су
боту. 3-го жовтня 1981 року 
тут загинула в автомобіле
ві й катастрофі на 68-му році 
життя Софія Малиновська з 
дому Оришкевич. дружина 
д-ра Василя Малиновсько– 
го у Клівленді. Тяжкого 
поранення зазнав також її 
муж і сестра Сузанна, дру
жина д-ра Пилипа Телішев– 
ського. 

Похорон відбудеться все 
реду, 7-го жовтня ц.р. з церк
ви 'св. Йосафата в Пармі. 
Огайо. 

У бібліотеці Дому Української Культури (зліва): ред. 3. Синдик, о. Ф. Істочин, В. 
Оріховський, У. Дячук, Владика Мстислав, д-р І. Флис, ред. Л. Волянська, 

о. С. Біляк і В. Сохан. 

МИТРОПОЛИТ МСТИСЛАВ ПРИЙНЯВ ЕКЗЕКУТИВУ УНС НА АВДІЄНЦІЇ 
Савт Бавнд Брук, Н.Дж. 

- Митрополит Українсь
кої Православної Церкви в 
ЗСА Владика Мстислав, у 
п'ятницю, 2-го жовтня, гос
тинно прийняв на неофіцій
ній зустрічі Головний Екзе
кутивний Комітет Україн
ського Народного Союзу в 
особах головного предсід– 
ника д-ра Івана Флиса, го
ловного секретаря Володи
мира Сохана, головного 
касира Уляни Дячук і го
ловного організатора Васи
ля Оріховського. Разом з 
Владикою Митрополитом 
в зустрічі брали участь го
лова Консисторії УАПЦ о. 
протопресвітер Сте
пан Біляк, який є теж голов
ним контролером УНС, і 
ректор Семінарії о.протоє– 
рей Франко Істочин, і також 
головний редактор „Свобо
ди" Зенон Синдик і ред. 
Людмила Волянська. 

Головною метою відві
дин було оглянути імпозан
тний новий Дім Української 
Культури, який сливе вже 
готовий, щоб широко й гос– 
тинноприйняти в свої бра
ми українську громаду, її 
організації, установи, това
риства й згромадження, для 
діяльности і праці, чи це 
буде конвенція, чи з'їзд, нау
кова конференція, екскурсія 
для шкіл чи клюбів сеньйо
рів, чи індивідуальна праця 
над темами в чималій і при
вітній бібліотеці, яка вже 
начислюс 25,000 томів книг, 
в тому - багато рідкісних і 
давніх. 

Ця Бібліотека - гордість 
Владики-Митрополита, дос
лівно щоденно зростає, так 
що Осередок УАПЦ тут, 
крім Церкви-Пам'ятника, 
Українського Музею, Семі
нарії, Українського Цвинта– 
ря-Пантеону, привітного 
„Українського Села", пи
шатимуться незабаром ба
гатою українікою, до якої 
легко й зручно буде досту
пити кожному українсько– 

Новозбудований Дім Української Культури. 

му книголюбові. 
Митрополит Мстислав 

зустрів представників УНС 
найбільшої і найстар

шої громадсько-господар
ської установи в Америці, в 
бібліотеці своєї резиденції, 
де гості могли довідатися 
про різнобічну діяльність 
Церкви і її невтомного кер
манича, могли подивляти 
рідкісні артефакти, як хрест 
мабуть з X століття, пода

рунок Митрополита Степа
на Митрополитові Мстисла
вові під час історичних від
відин голів обох Українсь
ких Церков, тут, цього літа. 
Можна було бачити пор
трет доньки св.п. Лесі Пет
люри, двоюрідної сестри 
Митрополита, єдиної донь
ки Головного Отамана. 
Можна було оглянути клей– 
ноди Мазепині, які все ще 
чекають Гідного їх носити, і 

інше — повне історії, значе
ння й українського духу 
тепер і в минулому. 

Після вечерпної розповіді 
про працю в загальному, 
Владика Митрополит був 
за провідника по багатій 
посілості Православного 
Осередку в Бавнд Бруку, в 
головному концентрую
чись на Домі Української 

(Продоження на ст. 4) 

ЗАМАХ НА ЖИТТЯ 
ПРЕЗИДЕНТА САДАТА 

Каїр. Спінет,. Радійові й 
і елевізінно-інформа цінні 
служби подали вістки з Єги
пту, шо там відбувся замах 
на жигтя президента Анва– 
ра сдь-Садаїа. Замах вико
пала і руна молодих вояків 
v часі військової паради для 
відзначення війни з Ізраї
лем 1973 року. -Напасники 
переїздили в нараді джіиі. 
або в бойовій машині іі. 

проїжджаючи попри трибу– 
ну. на якій стояв президент і 
ііоі о антураж, відкрили во
гонь. Від пострілів з різної о 
род\ іброї впади численні 
поранені, між ними ірпамс 
рнканські вояки, які мали 
б\ пі вбиті. Після декількох 
і один почали напливати 
ніс і ки про емер 11, пре ні. іен– 
га Садага від важких пора
нень 

В Києві помер Іван Білодід 
Київ, Україна. - В Києві 

помер 21-го вересня ц.р. і 
тут же похований відомий 
русифікатор української мо 
ви, літератури й культури 
Іван Констянтннович Біло
дід. Білодід був таланови
тим і вірним співробітни
ком російських шовініс
тів та завдяки тому зробив 
велику кар'єру під совєтсь– 
ким режимом. 

Народився Іван Білодід в 
Південній Україні на Єли– 
саветградщині, тепер Кіро
воградська область. Ще в 
часі університетських сту
дій в Харківському педаго
гічному інституті почав ко– 
ляборувати з совстською 
владою й продовжував ту 
свою антинародну діяль

ність до кінця свого життя. 
Як доцент Київського уні
верситету, а відтак керівний 
діяч, опісля директор Ін
ституту мовознавства їм. 
О.О. Потебні. Ьілоділ зай
мав одне з перших місць 
серед русифікаторів укра
їнської науки і культури. 
Численні статті, наукові 
виступи, монографії, слов
ники носять сліди тієї його 
роботи. Вкінці він став фак
тичним лідером у цьому, за 
що дістав від Москви двічі 
ордени Леніна. Червоної 
зірки. Трудового прапору. 
Дружби народів та інші. 
Закінчив він свою кар'єру на 
пості віцепрезидента Ака
демії Наук УССР та голо
вою секції суспільних наук. 

В Америці 
ЗА ДОЗВОЛОМ СУДУ відбулась ексгумація тлінних ос– 
татків Лі Гарві Освалда. вбивника президента Джана Ф. 
Кеннеді 22-го листопада 1963 року. Спеці ял істн медичного 
центру в Бейлор університеті, переглянувши тлінні 
останки ствердили, що вони належали людині, яку обвину
ватили у вбивстві Президента. Ексгумація тіла відбулась 
тому, що британський письменник Майкл Елдовсп твер
див, що в могилі спочиває тіло не Лі Освалда, а совєтського 
агента КГБ, ЯКИЙ.-ІЛЧІОГО думку був властивим вбивником 
президента Кеннеді. Тому, що брат Освалда не погоджу
вався на відкриття гробу, справу мусів вирішити суд. 

НЕ ЗВАЖАЮЧИ на 20, а часом і 90-хвилинне спізнення 
літаків через все ще триваючий страйк контролерів 
цивільного летунства, легунські компанії і урядові 
статистики виказують, що число подорожуючих літаками 
цілком не зменшилось, а в деяких випадках навіть збіль
шилось. Від страйку найбільше страждають великі 
летовища такі, як, наприклад, міжнародне летовище ім. 
Джана Кеннеді в Ню Иорку, О,Гер в Чикаго і у великих 
містах Лос Анджелес, Даллас, Маямі та інших. 

НОВА ЩОДО дозброєння пропозиція президента Ронал– 
да Реґена викликала широкі дебати в обидвох палатах 
Конгресу і в пресі після того, як секретар Департаменту 
оборони Каспар В а йнбергер і сенатор Джан Товер, голова 
сенатської Комісії зброення, виступаючи окремо на телеві
зійних програмах, висунули дві різні версії тієї самої 
справи, що вказують на непогодженість в сере дині респуб
ліканців. Вайнбергер твердить, що ЗСА на протязі 
чергових трьох років можуть вирівняти бойову спромож
ність і підтягнути її до сили Совєтського Союзу, а сенатор 
Товер каже, шо нова програма є дуже коштовною і мало 
ефективною. 

ПІСЛЯ ДОВГОЇ МОВЧАНКИ про аферу американсько
го ляйтенанта Кристофера Кука, обізвалась нарешті 
також совєтська преса. Газета „Советская Россия" опублі
кувала статтю, у якій дає совєтську версію шпигунської 
діяльности Кука на користь Совєтського Союзу. Як 
відомо, ляйтенант Кук, без дозволу своїх зверхників і без 
жадного порозуміння, відвідував кільканадцять разів 
приміщення совстської амбасади у Вашінгтоні і там, як 
пізніше сам признався, передавав представникам амбасади 
засекречені документи про американську ракетну зброю, 
зокрема ракети типу Титан - 2, до яких він мав безпосеред
нє відношення. Совєтська газета однак каже, що Кук 
ніколи не відвідував амбасади, але натомість до амбасади 
заходив „Марк Джансон", який, як пізніше показалось був 
Христофсром Куком. „Советская Россия" далі пише, що 
афера з Куком була спеціально зфабрикована американсь
кою розвідкою для того, щоб відстрашити американців 
від відвідин совстської амбасади і ще більше скріпити 
антисовстські настрої в ЗСА. 

ПОЧИНАЮЧИ 3 1-го жовтня ц.р. в стейті Коннектикат 
ввійшов в силу закон, який передбачає тюремне покарання 
на один рік за незаконне ношення вогнепальної зброї чи її 
переховування. У випадку вбивства чи насильного грабун
ку при допомозі зброї, замішана у злочин особа може бути 
засуджена на п'ять років тюрми в залежностн від обставин. 

ПЛЯН ПРЕЗИДЕНТА Роналда Реґена про дозброєння 
Америки був в загальному прихильно прийнятий на 
Капітолі, хоч деякі законодавці були заскочені рішенням 
Президента відновити продукцію бомбовиків типу Б-1 і 
вважають це рішення помилкою. Як відомо, колишній 
президент Джіммі Картер, діючи мабуть під тиском 
законодавців, відклав був продукцію названих бомбови
ків. Сенатори і конгресмени ВОЛІЛИ б, щоб федеральний уряд 
радше сконцентрував більше уваги на бомбовики „неви
димки", які, на їхню думку, є більш грізною зброєю і якої 
боїться Совєтський Союз. Однак більшість законодавців 
думають, що дозброєння Америки є конечним і, що плян 
Реґена с найбільш компромісовий, який досі будь-коли 
висував Уряд. 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ поінформував, що відсоток 
безробіття у вересні зріс мабуть з причини загального 
застою в економії ЗСА. Працедавці мусілн звільнити певне 
число робітників, бо не мали для них зайнятя, але вони 
зробили це з умовою, що у випадку поправи в економії 
вони покличуть до пращ назад звільнених робітників. Від
соток безробітних у вересні становив 7,6, а в серпні 7,2 від
сотка. 
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Завдання виконане -
KOP розв'язаний 

КОР-Комітст оборони робітників - заснований у 
Польщі 1976 року після відомих погромів польських 

.робітників варшавським комуністичним урядом для 
оборони побитих, запроторених у тюрми пращо– 
ючих та допомоги їм і їхнім родинам. Особливо 
йшлося про тих, які загинули відстрілів комуністич
них органів безпеки в Ґданську та інших містах, а 
родини яких залишилися беззахисні та без засобів до 
життя. КОР блискуче виконав своє завдання, а 
наслідки його діяльности ще довго будуть предметом 
студій і розслідів. 

У понеділок, 28-го вересня, на загальному з'їзді 
незалежної профспілки „Солідарність" у Ґданську; 
відомий польський економіст, ветеран СОЦІАЛІСТИЧ
НИХ боївок і найстарший віком (93 роки!) соціяліст у 
Польщі, професор Едвард Ліпінський,у мешканні 
якого 1976 року цей комітет засновано, подав до 
публічного відома, що КОР добровільно розв'язав
ся, а його роботу на майбутнє виконуватиме в багато 
ширшому обсязі й масовими методами та засобами 
„Солідарність". 
. 

Створення КОР-у було великим кроком уперед у 
розвитку подій в Польщі, та в тих глибинних 
процесах, що врешті-решт довели до постання 
„Солідарности". В повоєнній Польщі, яка мала й має 
всесторонні дані для бурхливого розвитку, від 
першого дня після закінчення Другої світової війни 
відбувалися органічні процеси, які раніше чи пізніше 
мусіли довести до великих змін. Ті процеси йшли в 
двох протилежних напрямах і через те між ними 
виникали безнастанні, так же само органічні конфлік
ти. З одного боку польський'нарід зовсім природно, 
як національний колектив і через свої провідні 
елементи, змагав до зміцнення відновленої польсь
кої держави, до розбудови Польщі на всіх життєвих 
відтинках, а з другого боку, так же само природно, 
домінуючі в державному уряді польські комуністи 
змагали до зовсім чогось іншого, протилежного: 
заведення у Польщі російської совєтської системи, 
тотальне перетворення Польщі в російського сателі
та та безоглядного її підпорядкування Москві, її 
впливам і її наказам. Ті дві зовсім протилежні 
напрямні себе взаємно виключали й тому поляки не 
погоджувалися з урядом та його політикою й 
протиставилися йому, а уряд робив заходи, щоб те 
населення розбити, ослабити та заставити до діяль
ности корисної для чужої російської імперії, а 
шкідливої для нього і його власної держави. 

Конфлікт 1976 року був зовнішнім виявом тих 
величезних, непроходимих протилежностей. Це вже 
був не перший цього роду конфлікт. Перед ним уже 
були подібні - 1956 року, а відтак 1970 року, а крім 
цього цілий ланцюг менших зударів. Конфлікту 1976 
році не застав поляків неприготованими. Вони вже 
мали добрий досвід, їх уже перед тим уряд і комуніс
тична партія не раз обдурили різними обіцянками, а 
наслідки глибинних процесів уже проривалися на 
поверхню життя: масові нецензуровані видання, різні 
книжки і друки „з рук до рук", множество контактів з 
вільним світом, публічні виступи польських грома
дян на різних форумах у Польщі з виразною 
критикою уряду і т. п., створили атмосферу підґрун
тя для нової, вищої форми діяльности й боротьби. 
Власне тією вищою формою став КОР, який також 
став могутнім ступнем до дальшого, знову вищого 
етапу — Солідарности". 

КОР ніколи не був масовою організацією, ані не 
був політичною групою. Очевидно, що його цілі 
мали свій політичний характер без деклярації такого 
характеру. Кількість його членства ніколи не перей
шла 32 особи.Але, не зважаючи на таке обмеження, 
напрямні діяльности КОР, її форми, концентрація на 
несенні допомоги робітникам, саме тому елементові, 
який згідно з комуністичною теорією має бути 
фундаментом комуністичної системи, а мабуть 
найважливіше, саме його особливий, високоякісний 
особовий склад в короткому часі зробили з нього 
важливий суспільний чинник сучасної Польщі і 
закордонної Польонії. Та найважливіше-в ньому 
було зрозуміння, не зважаючи на три десятки членів 
тільки, того факту, що для успіху суспільних рухів 
вони мусять стати масовими, якщо не під оглядом 
кількости членства, то під оглядом впливів на 
суспільство. Це зрозуміння так яскраво відбилося, 
коли 1977 року КОР додав до своєї назви КСС– 
Комітет суспільної самооборони. В тому додатку до 
назви були підкреслені спрямування на загальні 
суспільні цілі і на широкі суспільні методи; власне 
цим КОР виставив очевидну віху для всіх нових 
рухів і течій під большевиками: вони мусять опертися 
на цілому суспільстві й поставити своєю ціллю добро 
того суспільства. 

Після зформулювання тієї концепції КОР-ом — 
уже тільки питанням часу було виникнення такої 
масової організації, як „Солідарність". А коли вони 
виникли й закріпилися, КОР, виконавши своє 
завдання, зійшов з активної сцени. Але його ідеї і 
люди залишаються неоціненим скарбом у польсько– 
му^ікитті й великою частиною національного фунда
менту, на якому виростатимуть дальші здобутки і 
здвиги. 

У минулих тижнях мож
на було на двох подіях із 
міжнародної політики пере
конатися, яким лихом є не
поступливість і що значить 
добра воля та хист розв'язу
вати трудні проблеми на 
базі компромісу. Ці обидві 
події стосуються ситуації на 
Близькому Сході, що є, ма
буть, найбільш загрозли
вою для світового миру 
прнповілковою „бочкою 
миру". Від проголошення 
ізраїльтянами своєї держа
ви з 1948 року на території 
колишньої Палестини під 
бритійським володінням -
відбулися там уже чотири 
війни - всі закінчені пере
могою маленького Ізраїля 
проти величезної чисельної 
переваги арабських воро
гів. Коли тільки Єгипет, 
Йорданія, Сирія, Савдійсь– 
ка Арабія, Ірак і Ливан піш
ли віяною проти молодої 
ізраїльської держави -
звідтіль втекло кругло один 
мільйон арабів, які від того 
часу дістали популярну наз
ву „палестинців". Арабсь
кий світ не втягнув тієї маси 
втікачів до своєї економіки, 
не дав їм асимілюватися до 
умовин кожної з названих 
арабських країн (поза яки
ми є ще арабські країни 
Лівія, Марокко, Тунісія), не 
наслідував Західньої Німеч
чини, яка „проковтнула' 
кругло десять мільйонів 
земляків, викинених після 
Другої світової війни з ут
рачених земель, головно з 
Польщі. 

Болячка проблеми 
замирення 

Від того часу число палес– 
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тинців зросло до кругло 
двох мільйонів і вони стали 
найбільшою болячкою 
проблеми на Близькому 
Сході. Вони - і інші араб
ські країни, за вийнятком 
одного Єгипту - до цього 
часу не визнали існування 
ізраїльської держави, го
ловно воюють терористич
ними атаками і вимагають 
- за своєю максимальною 
програмою — повернення 
до давніх осель, тепер на 
території Ізраїля. Очевид
но. Ізраїль не хоче і не може 
на це погодитись, бо це 
рівнялось би розвалові їх
ньої держави із середини. 
Компромісовою розв'яз
кою була б широка автоно
мія для палестинців, які 
компактною масою, біль
шістю своїх земляків, жи
вуть на колишній території 
Йорданії, на правому березі 
річки Йордан, що його Ізра
їль також окупував у війні 
1967 року. Але ізраїль
ський прем'єр Мена– 
хем Ьепн — людина стра
шенно вперта, непоступли
ва, екстреміст, погоджу
ється тільки на таку куцу 
автономію, яку підкидають 
палестинці, всі інші арабсь
кі країни — і Америка, що 
боронить існування ізраїль
ської держави, але прагне 
згоди і приязні також з по
міркованими арабськими 
країнами, загроженими Со– 
вєтським Созом. Непос
тупливість Бсгіна проявля
ється також у питанні Єру

салиму. У згаданій війні 
1967 року Ізраїль окупував 
також східню частину Єру
салиму, що була під адмі
ністрацією Йорданії. Єру
салим - відомо - зберігає 
святоші трьох віровизнань: 
християнського; мусулман– 
ського і мойсеєвого. Тому і 
кожний з римських Папів, 
які в цій справі забирали 
голос, вимагали, щоб цю 
справу поладнати за зго
дою і для добра вірних всіх 
трьох Церков. Менахем Бе– 
гін не хоче ніякого компро
місу, бо - мовляв - Єруса
лим був і повинен залиши
тися під Ізраїльським пану
ванням. І Бегін програє, як 
програє кожний нездатний 
до компромісу екстреміст, 
бо світ побудований на гар
монії сил, а не на непримир– 
ливих екстремах. 

У минулому тижні Мена
хем Бегін прилетів до Ва
шій гтону у складній справі 
замирення на Близькому 
Сході, але зокрема та особ
ливо, щоби протестувати 
особисто проти рішення 
американського Уряду про
дати заприязненій Савдій– 
ській Арабії за ціну 8 і пів– 
більйона долярів кілька (4-
5) так званих „шпигунсь
ких" літаків, з найбільш 
прецизійними радарними 
приладами, здатними дос
ліджувати повітряний прос
тір на далеку віддаль і леті
ти так високо, що їх не 
можуть досягнути проти– 
летунські стрільна ані раке

ти. Ціллю цієї трансакції 
було дати більшу безпеку 
Савдійській Арабії і цілому 
обширові Перської затоки 
перед совстською загро
зою. Але Ізраїль добачив у 
такому продажу американ
ських літаків Савдійській 
Арабії, яка також ще не 
визнала ізраїльської держа
ви, загрозу для себе і голос
но та палко протестував. З 
свого' боку Савдійській 
Арабії страшено залежить 
на скріпленні своїх зброй
них сил і своєї безпеки прид
бання таких літаків і вона 
вислала до Вашінгтону го
ловного коменданта своїх 
збройних сил, одного з чле
нів панівної тамошньої ди
настії. 

У пошукуванні компромісу 

У пошукуванні компро– 
місової розв'язки — відбу
лася нарада трьох сенато
рів, які сприяли Ізраїлеві і 
були неохочі супроти пляну 
продажу літаків, названих 
від початкових англійських 
літер ,,АВАКС", - того 
савдійсько-арабського вис– 
ланника та дорадника пре
зидента Регена у справах 
крайової безпеки Ричарда 
Аллена. І після довших на
рад прийшло до компромі
су: ЗСА продадуть ті літаки 
Савдійській Арабії, але їхня 
залога буде наполовину 
арабська наполовину аме
риканська — Америка ма
тиме під своєю контролею 
ті літаки, що виключає заг
розу для Ізраїля та скріпить 
летунство Савдійської Ара
бії. І Америка буде „при– 

(Продовження на crop. Ь-ій) 

Джерелом усіх міжна
родних напружень залиша
ється суперництво між дво
ма суперпотугами, супроти 
яких, однак, Китай тимча– 
сом урізноманітнив свою 
оцінку: тоді як вважає 
ЗСА „у фазі відступу і обо
рони", розглядає СССР 
„агресивнішим і небезпеч
нішим, ніж будь-коли. Зна
чить ССР є ворогом, якого 
слід поборювати. 

2. ЗСА не є спроможними 
спинити самі совєтську мо
гутність. Вони потребують 
допомоги інших країн, в 
тому числі й Китаю. Тому 
Пекін пропонує колективну 
систему антисовєтського 
стримування, до якого на
лежали б ЗСА, Західня Ев– 
ропа, Японія і Китай. Не 
йшлося б про військовий 
союз, який Китай виклю
чає, а про збіжність інтере
сів, яка повинна б виявитися 
в послідовній й погодженій 
політиці. ,,СССР діє, — 
каже Денг Шіяопінг, - на 
підставі ґльобальної стра
тегії, тоді як Заходові не 
вдається узгіднити власної 
ґльобальної стратегії". 

3. Фронт, на якому анти– 
совстські сили повинні би 
негайно зобов'язатися, це 
Афганістан і Камбоджа. 
Було б великим нещастям 
прийняти обидві агресії як 
доконаний факт. Китайці 
пропонують, навпаки, „на
дати більшу підтримку" 
рухам спротиву в обох кра
їнах так, щоб утруднити 
життя совєтам та їхнім в'єт
намським союзникам. Обо
ронна лінія Европи почина
ється в Азії: на погляд ки– 

Василь Федорончук 

КИТАЙ І СУЧАСНА 
СВІТОВА СИТУАЦІЯ 

її 
тайців, уряд СССР вагаєть
ся інтервеніювати в Поль
щі, бо свідомий того, що 
вже загрузнули в трясови
нах Афганістану й Камбод
жі". Значить; треба зали
шити їх загрузнути ще біль
ше". Є помилкою пропону
вати СССР переговори про 
роззброєння. „З ворогом 
переговорюється тоді, коли 
він знаходиться в трудно
щах". . .. 

4. СССР перебуває у фазі 
експансії, але має на спині 
чимало ран: нестача у ви
робництві зерна, відста
лість науки й промислової 
технології, нестерпний тя
гар військових капітало– 
вкпалів усередині і воєнних 
витрат за кордоном (за 
оцінкою китайців, СССР 
витрачає десять більйонів 
долярів річно у В'єтнамі, 
Афганістані, Етіопії і т. п.). 
Таким чином, за загальним 
підрахунком сил, „потенці– 
яльності антигегемонних 
країн перевищують потен– 
ціяльності СССР". Але за 
умови, що Захід усвідо
мить, що треба „ще більше 
загострити труднощі й сла
бості СССР". Тому треба 
абсолютно припинити пос
тачання зерна і технічну та 
фінансову допомогу для 
СССР, бо є абсурдним „жи
вити тигра, котрий потім 
нас розшматовує". 

5. На погляд Пекіну, в 
боротьбі проти СССР Захід 

а 

повинен здобути собі при
язнь й союз Третього світу і 
не залишати місця для совє– 
тського проникання. „Зок
рема треба трактувати 
уважно поблеми палестин
ців і НамібіГ, так само як 
слід допомагати убогим 
країнам спорядитися еконо
мічно. 

Це антисовєтське обвину
вачення, переповнене пост
рілами проти Америки (з 
приводу питання Тайваню) 
і проти Західньої Европи (з 
приводу її вагань протиста
витися Москві), не переко
нує ряд західніх експертів і 
політиків, які відмічають 
деякі його протиріччя: якщо 
експансія Совєтського Со
юзу — нестримна, чому 
Китай зменшує військові 
видатки? Якщо Китай бо
їться війни, чому присвячує 
всі свої зусилля економіч
ному розвиткові, який ви
магав би, навпаки, спокій
ної міжнародної ситуації? 
Якщо Пекін уважає необ
хідною співпрацю з Захо
дом і Японією, чому касує, 
однобічно вже укладені 
контракти про постачання 
промислових устаткувань? 

Під час зборів у Пекіні в 
третій декаді травня ц. р. 
„Трибічної ” комісії (при
ватної організації, заснова
ної в 1973 році, яка гуртує 
політиків, ділових людей і 
інтелектуалів ЗСА, Захід
ньої Европи й Японії), и 

голова Девід Рокфеллер у 
розмові з Денг Шіяопінгом 
підкреслив був,, наскільки 
було б важливим для Ки
таю дати вклад до стабіль– 
ности західнього світу, виз
начаючи, наприклад, вираз
ні й корисні форми співпра
ці у розшуках і експлуатації 
своїх нафтових і гірничих 
покладів. Він дав зрозуміти 
Денгові Шіяопінгові, що 
особливо в .Трибічній" ко
місії конкретність „бізнесу" 
має перевагу над абстракт
ністю стратегій і що полі
тичні пропозиції Китаю За
ходові виявляться тим 
більше вірогідним, якщо 
будуть прикріплені до со
лідного сплетення взаєм
них економічних інтересів. 

Труднощі діялогу 

Пекін ще не подолав 
недовір'я до адміністрації 
Регена і побоюється, що 
західньоевропейські уряди 
с надто нерішучими в 
протистоянні совстському 
викликові. Проте „здоро
вий розвиток" китайсько– 
американської співпраці, -
як сказав прем'єр-міністер 
Джад Занг на бенкеті в честь 
Джіммі Картера в Пекіні 
25-го серпня ц. p., „не 
відповідає лише інтересові 
обох народів, але мас 
стратегічне значення для 
збереження світового миру 
і для спинення совєтського 
гегемонізму". 

Треба вдатися до 
зображення трикутника, 
щоб описати сучасні 
стосунки між ЗСА і Китаєм. 

(Продовження буде) 

Святослав Ктравансмоїй 

Дружня бесіда 
ПИТАННЯ: Як посили

ти акції протестів у вільно
му світі? 

ВІДПОВІДЬ (Доповнен
ня): Протестні акції мають 
у вільному світі свої епі
центри, тобто точки своєї 
найбільшої активности. 
Сюди належить - Лондон, 
Париж, Мюнхен, Ню Йорк, 
Філадельфія. Дітройт, Мон 
треаль, Вашінгтон, Торон
то. Ню Йорк. 

До речі, це дуже цікава 
тема для наукової соціоло
гічної розвідки, наприклад, 
„Братозахисний рух укра
їнців вільного світу". І хоч 
рух цей відбувається на на
ших очах, ніхто його не 
аналізує, ніхто не дає на
лежної оцінки. А шкода. Бо 
справа ця варта якнайбіль
шої уваги. 

Для активізації братоза– 
хисного руху, на мою дум
ку, конче потрібно широко 
висвітлювати захисну ді
яльність у пресі. І це висвіт
лення має йти у двох напря
мках : згори та знизу. Бо з 
одного боку такі акції пля– 
лують і здійснюють полі
тичні організації. Наприк
лад, у цій площині можна 
навести ухвалу Канадсько
го Визвольного Фронту — 
пікетувати совєтське по
сольство в Оттаві. Про це 
писала преса. Щоправда, 
про її практичне здійснення 
ще нема відомостей. Ана
логічні ухвали, річ ясна, 
відповідно до можливостей 
кожної організації, варто 
виносити і іншим політич
ним угрупуванням. 

З другого боку захисний 
рух на чужині набирав сво
го розмаху знизу - шля
хом громадської самоді
яльності!. Поява І низки 
„Комітетів захисту політ
в'язнів" свідчення такої са– 
модіяльности знизу. Неза
лежно лід політичної еліти 
ці комітети розгорнули ши
року захисну роботу. 

Для того, щоб цю роботу 
пожвавити і залучити до 
участи в ній ширші кола 
молодшого покоління, мені 
здається, самим комітетам 
треба більше уваги приді
ляти висвітленню своєї ді
яльности у пресі. Газетам 
же, зі свого боку слід було б 
завести відділ„Вісті з комі
тетів захисту" або „На за
хисному фронті", де друку
вати інформації про захис
ні акції. 

Інформація громадськос
ті!-цс якоюсь мірою навіть 
обов'язок кожного коміте
ту. У нашому світі надзви
чайно багато важить розго
лос - поширення інформа
ції. Інколи сама акція може 
мати менше впливу на ото
чення, ніж широке опові
щення про цю подію у пресі. 

Тому я пропоную усім 
комітетам захисту в'язнів 
покласти на одного із своїх 
членів повинність пресової 
служби. Усе, що роблять 
комітети, навіть дискусії, 
які відбуваються під час 
ухвалення акцій, на мою 
думку, буде цікавити гро
маду. Якщо ж відповідаль
ний за пресову службу не 
зможе сам укласти належну 
інформацію, хай звернеться 
до численних у кожному 
„епіцентрі" письменників 
та газетярів. 

Письменник має бути ду
шею громадського життя. 
Саме так і було в минулому. 
Передові письменники ні
коли не стояли осторонь 
громадських рухів. Згадай
мо І. Франка, Л. Українку. 
Г. Хоткевича, В. Королен– 
ка. Або і наших сучасників 
- О. Бердника, М. Руденка, 
І. Світличного, ЄСверстю– 
ка, В. Стуса. 

Підбиваю підсумок: Сис
тематичне висвітлення за
хисної діяльности у пресі 
може і мусить сприяти її 
активізації. 

У СУБОТУ, 3-го жовтня, в Женеві, Швайцарія, вибухли в 
середмісті дві бомби, які спричинили поважні матеріяльні 
втрати, але не потягнули за собою жертв у людях. 
Вірменські революціонери за той вчинок взяли на себе від
повідальність. Загально думають, що бомби підкладено у 
зв'язку з судовим процесом проти вірменського терориста, 
який саме тепер відбувається в Щвайиарії. Суд відбуваєть
ся над членом Вірменської тайної армії, який виконав револь– 
веровий замах на турецького дипломата.Одначе речник орга 
нізації.яка взяла на себе відповідальність за дві бомби в Жене 
ві, заявив, що відповідальнісьть за ті бомби бере на себе 
інша вірменська організація, яка називає себе „Організа
ція 9-го червня". 

МІНІ СТЕР ОБОРОНИ ІЗРАЇЛЯ, Арієль Шарон, предста 
вив кабінетові міністрів проект далекоЙдучих змін в адмі
ністрації заселених арабами теренів в Ізраїлі. Проект 
Шарона прийнято й доручено переводити його поступово 
в життя. Плян передбачає передання деяких головних 
адміністраційних постів в адміністрації тих теренів з рук 
військовиків в руки цивільних урядовців. Одначе ті 
цивільні урядовці підлягатимуть принаймні покищо 
відповідним військовим чинникам. Завданням тих нових 
керівників різних ділянок буде шукати наближення до 
арабів і піднаходити серед них кандидатів на різні керівні 
пости на тих теренах. Передумовою для таких людей буде, 
щоб вони не були пов'язані з ПВО. Дотепер ізраїльським 
чинникам не пощастило знайти таких людей, а коли деякі 
керівні арабські діячі почали діяти в порозумінні з ізраїль
ськими чинниками і проти волі ПВО, то їх в дуже 
короткому часі палестинські терористи вбивали. 

У МАДРИДІ відбулися великі демонстрації, в яких взяло 
участь понад 10,000 людей. Учасники демонстрацій про
тестували проти приступлення Еспанії до НАТО. Демон
странти складалися зі скрайн і х лівих елементів та з таких 
самих скрайніх правих. Поліція — для збереження 
порядку — була змушена силою їх розігнати. 

Теодор Терен-К)ськів 

7-ИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ У ПОЛЬЩІ 

н 
З.,Лемковиною" виступив молодий, оперовий співак 

(уродженець Полісся), знаменитий бас-соліст Варшавської 
опери, Андрій Дудич. Він був просто сенсацією, як соліст 
хору „Журавлів", однак його участь в цьому ансамблі не 
була цілком удала. В ньогС) мабуть, не було часу, щоб 
належно опанувати виконувані пісні, які, крім цього, були 
у зависокій теситурі для басового голосу. Зате дуже гарно 
звучали жіночі голоси з хору в дуеті. Взагалі, коли мова 
про добір пісень диригентом Трохановським,то ці 
лемківські пісні - прекрасні. В головних зарисах ця група, 
способом виконуваних пісень, пригадує стиль співання 
хору ВсрьоЬки з України. Однак репертуаром своїх пісень, 
хор „Лемковина" — це зовсім оригінальний ансамбль. І 
тому він ніколи не повинен заперестати працювати. 

До найвизначніших і найбільш люблених, мистецьких 
гуртових одиниць, належить теж ансамбль пісні, музики і 
танцю українського ліцею міста Ліг ниці. Хором і оркест– 
рою диригує дуже діяльний і заслужений Михайло Дуда. 
Танцювальний гурток знову ж, під проводом Генрики 
Дімітрієвої, Це, — як запевняють інформативні джерела, 
- найкраща і найбільш заавансована, українська мистець
ка група в ділянці танцю у Польщі. Гурток цей пописував
ся у Ніщинського „Вечорницях" разом із „Журавлями", 
під диригентурою Полянського. Та про це дещо пізніше. 
При Лігницькому ліцеї існує ще і співочо-інструменталь
ний ансамбль естрадного характеру „Струмочок", виступ 
якого викликав гарячі оплески присутніх за такі пісеньки, 
як: „Бігли коні через степ", „Сиджу я край віконечка", 
„Половина саду цвіте" й інші. 

Дальшим більшим і помітнішим шкільним колективом 
з ліцею в Гурові Ілавецькім є вокально-танцювальний 
ансамбль „Думка", теж улюбленець публіки, під керів
ництвом Вол. Богуна. Крім відомих, наших народних 

пісень, як: „Ой. під гаєм, гаєм", „Ой відси гора" тощо, 
група має у своїм танцювальнім репертуарі українські 
хороводи. 

Усі ці гуртки чи колективи, без огляду, на якому 
мистецькому рівні вони we стояли б, мерехтять поетичною 
веселковістю назв своїх організацій, як ось хочбн деякі: 
„Сім струн", „Білі круки", „Зірки", „Свояки", „Чумаки", 
„Веретено", „Іскри—80" і т. п. Зате не можна вважати 
додатньою сторінкою огляду те, що, коли, наприклад 
імена композиторів пісень при виступах „Журавлів", 
завжди заповідають, то при інших ансамблях часто цього 
не було. Однак треба з прикрістю ствердити, що таке 
трапляється не тільки в Польщі. 

Звернув на себе увагу мішаний хор із Ґданська „Чайка", 
під керівництвом А. Мацігановської–Пєтрас, який 
потрапить співати і без фортепіянової підтримки. Звичай
но, така малоцікава композиція до чудової поезії Олеся, 
як: „Ой чого ти тополенько не цвітеш?", не могла вийти 
задовільно, хоча голоси в хорі чисті і гарні. Зате Лисенків: 
„Вічний революціонер" — без фортепіяну — звучав 
справді цікаво і бездоганно. 

Ще одною численнішою, фолкльорною групою, 
являється „ЧеремОш", під керуванням Юрія Галушки, 
який складається із музичного і хореографічного відділу 
та хору. Співає „Черемош" переважно західньоукраїнські 
пісні та виводить радше такі ж і танці. Гармонізація 
виконуваних пісень звучить імпровізовано. Проте спів 
пливе певно і гладко. „Свояки" ж знову, що є вокально-
інструментальним колективом чи народною капелею, як 
теж його звуть, дебютував щойно, виводячи весільні пісні і 
приспіви, які виходили ще дещо не зовсім випрацьовано. 
Група розпоряджає гарними, дзвінкими жіночими голоса
ми. 

Ефектовно представляється жіночий хор з Білого Бору 
під диригентурою того.ж Б. Фіцака, що провадить 
згаданий блискучий, шкільний хор „Проліски". 

Як один із найкращих вокально-інструментальних 
колективів зарепрезентувались невеличкі „Карпати" з 
Кракова, під проводом Євгена Тилявського. їхні 
виступи мають стиль і рівень, що блистять інтелігенцією. 
В них і інструментальна пригравка, і фраза пісні, й 
інтерпретація завжди тонка і приваблива. В їхньому 
репертуарі естрадні пісні і народні, з лемківськими 

включно. Карпати втішаються великим попитом у 
слухачів. 

Інші, менші гуртки виконують радше сучасну легку чи 
розважно-танцювальну музику, не поминаючи і народних 
пісень. Виконувані українські народні пісні є звичайно 
загальновідомі, так само мається діло з танцями. Естрадні 
пісеньки, починаючи з невмирущого „Рушничка", похо
дять так, як і тут, в нас, в Америці, переважно з України. Є і 
гідні уваги прояви індивідуальної, музичної творчости: 
дехто пробує компонувати свої, власні пісні, однак чогось 
помітнішого, як тут, в нас, так і там, покищо, не видно і 
не чути. Взагалі одним із найдошкульніших недомагань 
в організації музичного життя нашої спільноти в Польщі, 
є брак диригентів та інструкторів танцю (Зрештою 
подібне маємо і в Америці). Доі азом цього було неособ– 
ливе виконання Роздольського: „Сонце заходить", хоч 
голоси в хорі зовсім добрі. Отже, немає путнього 
диригента. 

Дуже цікава історія пов'язання з повстанням відомої і 
знаменитої пісні-танцю „Верба", що її виконувала на 
цьому огляді група рок-енд-рол „1скри-80". Яка шкода, що 
сопрано з таким гарним голосом, чомусь детонувала в 
дуеті цієї пісні. (Цю „Вербу" грають на всі лади і наші 
тутешні танцювальні оркестри). Проте щойно завдяки 
цьому концертові дізнаємось, хто є композитором цієї 
пісні. А саме французький студент медицини Роберт Анке 
- оскільки правильно міг я схопити його ім'я зі стрічки -
який студіював у Львові, і так захопився українською 
музикою, що скомпонував саме там цю пісню. В ній 
співається про вербу і калину, а верба, що над водою: 

...молодіє наче доля, 
І завжди мене верба. 
Та й до дому поверта ! 

У Ню Йорку ми почули цю пісню вперше на платівці 
дуже цікавого ансамблю, який уже давно мусів перестати 
існувати, львівських студентів „Опришки". Моє особисте 
переконання таке, що французький музикальний і талано
витий студент написав свою „Вербу", підо впливом 
Весоловського платівки і повільного вальса „Верба". 

(Продовження буде) 
-



Ч. 189. СВОБОДА, СЕРЕДА, 7-го ЖОВТНЯ 1981 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ ЗАКЛИКАЄ ВСІХ ВІДДІЛОВИХ УРЯДНИКІВ: ПРЕДСІДНИКІВ, СЕКРЕТАРІВ, 
КАСИРІВ ТА КОНВЕНЦІЙНИХ ДЕЛЕГАТІВ ВЗЯТИ АКТИВНУ УЧАСТЬ В ПЕРЕДКОНВЕНЦІЙН!Й КАМПАНІЇ. ЗА 
АКТИВНУ УЧАСТЬ І УСПІХИ В ЦІЙ КАМПАНІЇ ПЕРЕДБАЧЕНІ НАДЗВИЧАЙНІ НАГОРОДИ І ВОНА БУДЕ 

РІІІАЛЬНА ДЛЯ ВИБОРУ КОНВЕНЦІЙНИХ ДЕЛЕГАТІВ І ДЛЯ УЧАСТИ У КОНВЕНЦІЇ В ТРАВНІ 1982 РОКУ. 

СВЯЩЕНИЧЕ ТОВАРИСТВО СВ. АНДРЕЯ 
Української ПомІсноІ Католицької Церкви 

ВЛАШТОВУЄ 

ДНІ ОБНОВИ 
п р и ц е р к в і с і . Т р о й ц і н а С о ю з і в ц і 

в К е р г о н к с о н і , Н . Й . 

У вівторок, 20-го жовтня 1961 p., о 12-ій год. д н я -
М О Л Е Б Е Н Ь 

В середу, 21-го жовтня 1981 р... о год. 9- ій ранку -
С В Я Т А Л І Т У Р Г І Я . 

Запрошується Отців Духовних з усіх 3-ох дієцезій 

Просимо повідомити свій приїзд на: 

198 Ontario Street. Cohoea. N Y 12047 

За Управу Товариства -

о. митрат ВОЛОДИМИР АНДРУШКІВ, топова 

З Н А Г О Д И В І Д З Н А Ч Е Н Н Я 9 0 - Л І Т Т Я 
У К Р А Ї Н С Ь К О Г О П О С Е Л Е Н Н Я 

В КАНАДІ 

ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКОЇ 
ОПЕРИ КАНАДИ 

^ 
u ЗАПОРОЖЕЦЬ 

ЗА 
ДУНАЄМ" 

С ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО 
ОПЕРА НА ТРИ ДІЇ 

УКРАЇНСЬКИЙ О П І Р Н И Й ХОР 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й Т А Н Ц Ю В А Л Ь Н И Й 

АНСАМБЛЬ "ЯВІР" 

Д И Р И Г Е Н Т 
В О Л О Д И М И Р 

КОЛЕСНИК 

Солісти: ІРЕНА ВЕЛЬГАШ, БОГДАН ЧАПЛИНСЬКИЙ, ГАН
НА КОЛЕСНИК, ЛЕОНІД СКІРКО, ДАВИД ВОРШОБЄД, 

АНДРІЯ СОРОКА МАКСИМ КОЛЕСНИК. 

НЕДІЛЯ 18 ЖОВТНЯ 1931.3 ГОД. ДНЯ HAMILTON PLACE, 
HAMILTON 

ЧЕТВЕР ІОЖОВІНЯ їзді.вГОД. ВЕЧ. O'KEEFE CENTRE, 
TORONTO 

М И Н И Ч І Л I 10. Ч И t D I , A l l t H I \ M \ \ 4 I Ct 
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ВИСОКОШКІЛЬНІ КУРСИ 
УКРАЇНОЗНАВСТВА 

під фірмою Наукового Товариства їм. Шевченка 
І Делеґатури УВУ в ЗСА 

починаються 
ш четвер, 8-го жовтня 1981 року 
в приміщенні НТШ в Ню йорку 

302 West 13th Street, New York. N Y 

a 4-ій год. по пол. 
Перша лекція - УКРАЇНСЬКА МОВА 

Друга пекція - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

УПРАВА КУРСІВ 

У^^^^^^^^^^А ^т^^^^щЛ,^т^шЛ.^^4 frA^^^^^^^^Sd ^Щ0^Щ^^^Щ0^Щ^Щ^Щ4 

У неділю, 11-го жовтня 1981 року 
Українська Громада міста Баффало і околиці 

відмічає 

40-ву РІЧНИЦЮ 
ПРОГОЛОШЕННЯ АКТУ 
30-го ЧЕРВНЯ 1941 РОКУ 

ПРОГРАМА СВЯТКУВАНЬ: 
Субота, 10-го жовтня, год. 2-ге по пол. - ВІДКРИТТЯ ПРО– 

ПАМЯТНОІ ВИСТАВКИ я Українському Домі „Дніпро". 

Неділя, 11-го жовтня, рано - СВЯТОЧНІ БОГОСЛУЖЕННЯ 
я Українських Церкаак. 

Неділя, 11-го жовтня, год. 4-та по поп. - БЕНКЕТ у великій 
п л і Українського Дому „Дніпро". 
Головний промовець д-р МИКОЛА КЛИМИШИН. 
Після бенкету - ЗАБАВА 

L. 
Святкування підготовляє Міжорганізаційний Комітет, 

який очопюе інж. БОГДАН МОРОЗ. 
"i^^^J^^^mJkJJH J,fcAAAJUUUUbM уіАЛЛ^.'^ч”-”'іОгІ 

F 
ШКОЛА УКРАЇНСЬКИХ 

НАРОДНИХ ТАНКІВ 
оголошує 

ПОЧАТОК ШКІЛЬНОГО РОКУ 
10-го жовтня 1981 p., год. 3:30 по пол. 

в Осаїтньо-Культурному Центрі 
700 Cedar Rd.. ABBINGTON, Pa. 

Реєстрація учнів - год. 3-тя по поп. 
Лекції провадить ГАЛЯ КОЗАК 
Інформації телефонічно - (215) 783-3440 

Надзвичайно важлива публікація 
Хроніка нашого книжко

вого ринку може записати 
не абияку сенсацію. Недав
но появився давно очікува
ний перший Історичний Ат
лас України. Представники 
підсовстської науки на рід
них землях давно були за
повіли видання Історично
го Атласу України й якось 
дотепер не можуть справи
тися з цим, щоправда, не
легким завданням навіть в 
умовах „державного" (чи– 
тай-окупаційного) життя. А 
світ вільної української іс
торичної науки в діяспорі 
Пез державних фондів і особ
ливого шуму заповнив цю 
лавноіснуючу прогалину в 
нашій науці. Це ще і ще 
раз доказує, що ідейність і 
патріотизм с без порівнян
ня сильніші від обожуваної 
марксо - лсніністами без
душної матерії та від дер
жавних фонді, витискува
них терором з по-нелюдсь– 
кому експлоатованих мас 
українського народу. 

Авторами згаданого Ат
ласу є відомий наш географ 
проф. Іван Тесля та здібний 
картограф і заразом ініці– 
ятор цього діла Євген Тють– 
ко, а головним редактором 
з рамени Українського Іс
торичного Товариства, під 
фірмою якого вийшов Ат
лас, с проф. Любомир Ви
нар, теперішній голова УІТ. 
При виданні Атласу допо
міжними були консультан
ти з поодиноких діб історії 
Руси-України. які давали 
фахові поради відносно мап 
і тексту в даній публікації. 
Після вступного слова го
ловного редактора, вступу 
автора та короткого уступу 
сенатора проф. П.Юзика 
англійською мовою про Ук
раїну на фоні світової істо
рії слідують 43 кольорові 
мапи, які представляють 
географічно-історичний стан 
території Руси-України від 
кам'яної епохи до наших 
часів, включно з діями У ПА. 
Україною після Другої сві
тової війни та розселенням 
новітньої української еміг
рації в діаспорі. Тут застугь 
лені часи ' ранньої історії, 
Київської Держави. Галиць 
ко-Волинської Держави, пе– 
редкозацько - гетьманських 
сторіч, а далі козацько-геть
манська доба, доба наших 
Визвольних Змагань з Кар
патською Україною включ
но. Після мап слідує обшир– 
ний текст, тобто пояснення 
до майже кожної мапи. Ат
лас, який закінчується ін
дексом, має 190 сторінок на 
дуже доброму папері, з твер 
дою обкладинкою при мис
тецькому оформленні обкла
динки самого картографа 
С.Тютька. Таким чином, 
домена русько-української 
геополітики діждалася важ
ливої публікації, яка графіч
но виказує поодинокі етапи 

геополітичного положення 
й умовин українського на
роду на довговіковому фоні 
його історизму. 

Користь з Історичного 
Атласу України є, без сум
ніву, велика й многогранна 
Він може служити історико
ві при науково-дослідній 
праці. Правда, трапляють
ся мапи, особливо з пра - й 
ранньої історії Руси-Укра– 
їнн, які містять деякі подро
биці, що до сьогоднішнього 

дня не є вповні вияснені в 
науці та належать тим са
мим до дискусійного мате– 
ріялу. Але це не вина авто
рів, чи консультантів, лише 
вислід стану науки на сучас
ному етапі її розвитку, де 
далеко не все є розв'язане. 
Можна більше чим припус
кати, що деякі питання вза
галі ніколи не будуть вповні 
висвітлені з причин відсут– 
ности джерельних даних. 
Дехто вважає, що треба 
було узгляднити в Атласі 
питання економіки, індус
трії, земних багатств тери– 

Д-р Борис Филигніак 

переніс лікарську ординацію 
на нову адресу: 

400 Passaic Avenue 
Passaic, N.J. 07055 

Тел.: (201) 778-0700 

п 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 

Філадельфійської Округи УНС 
що їх заповіла Окружна Управа 

на неділю, 11-го жовтня ц. р. 

ВІДКЛИКАНІ 
Такі збори Округи відкладено на пізнішу дату, про що буде 

своєчасне повідомлення листами та оголошенням 
у „Свободі" 

. П ч - У глибокому.смутку повідомляємо 
Родину, Приятелів І Знайомих, 

що у вечірніх годинах, 2-го жовтня 1081 року відійшла 
у Вічність, прийнявши НайсяятІшІ Тайни, 

наша Найдорожча 

ДРУЖИНА, СЕСТРА БРАТОВА, ВУЙНА І КУЗИНКА 

бл. п. 
ТЕКЛЯ КІНАШ 

з дому ДІДУНИК 
Старша Сестриця у церкві Пресв. Тройці в Статей Айлеид, 
Н. И., член Управи Союзу Українок Америки - 105-ий В І Д 

Д І Л , уроджена 17-го вересня 1908 р. в с. Коту зо ві, 
Підгеецького повіту, Україна. 

ПАНАХИДИ в неділю, 4-го І понеділок, 5-го жовтня 1081 
року, о год. 8-ІЙ аеч. у Virginia Funeral Home. 188 Canal Street, 
Staten Island. N.Y. 

ПОХОРОН у вівторок, 7-го жовтня 1081 року, о год. 9-ій 
ранку а того ж похоронного заведення до церкви'Пресвятої 
Тройці, а відтак на цвинтар св. Духа в ГемптонбурС, Н. й. 

Горем прибиті: 

муж — ПЕТРО 
брат - П Л ЯРІЙ ДІДУНИК з дружиною 

ТЕКЛЕЮ 
братом - ТЕКЛЯ ДРАПАК 
Братанок, Кузини, Сестрінки в Америці, 

Канаді й Україні -

t 
Ділимося сумною вісткою з Членством Організації Українського Виавольиого Фронту, 

великого Дгтройту й околиць I зі всією Українською Громадою в діяспорі, що 
в ранніх годинах, 2-го жовтня 1981 року відійшов у Вічність, не 04-му році життя, 

сповненого творчими ділами для своєї наці! 

сл. п. проф. д-р 
ОЛЕКСАНДЕР МАРІТЧАК 
життєвий шлях вірного Сине України, ввічливого Інтелігенте адвоката, громаданииа-про– 
фасоре, політика, дипломата, заповнений благородними ділами для своїх ближніх, для 

своєї иацП. 

Покійний будучи діяльним членом Укрвіиської Нвціональиоі Ради Звхідньо-Укрвін– 
ської Народної Республіки був керівником квмцелярП президенте Євгене Петрушевичв 
І секретврем Західньо-Укрвінського Товариствв ЛІГи Націй. 

За польської окупації ЗахІднІх Українських Земель, як професор МІжнеродного Пра
ва Тайного Українського Університету у Львові вирощував молоду українську Інтелігент
ську аміну. У періоді боротьби УВО-ОУН д-р Олексаидер Мергтчек по-оотькіеськи, безко
рисно обороняв українських політичних в'язнів. В часі знаменної Історичної події в Україні 
проголошення літу Відновлення Української Держави 30-го червня 1041 р. Українською 
Національною Радою у Львові, сл. п. д-р Олексаидер Мврітчак прийняв пост заступника 
міністра закордонних справ у Тимчасовому Державному Правлінні, очоленого Ярославом 
Стецьком І голоестео Львівського Облесного Правління, яке виконувало І функцію адмі
ністрації Галичини. На цьому пості стояв твердо, не піддаючись гітлерівським погроавм до 
1-го січня 1042 р. 

На еміграції, як професор Укрвіиської Високої Економічної Школи у Мюнхені, про
довжував виховувати молодих Інтелігентських кадрів. 

Переїхавши до Америки І посепившись в Дгтройті, з перших днів поринув у вир гро
мадської І політичної творчої праці, провідною зорею якої була Україна. 

9 
Повдовілій Дружині, Синові, Невістці, Внукам, ближчій І дальшій Родині висловлюємо 

щирі співчування. 

Покійному, Вірному Синові України д-рові Олександрові МарітчаиоеІ -

ВІЧНАЯ ПАМ'ЯТЬ! 

Організації Українського Визвольного 
Фронту - ДІтройт 

торії України та різних її ад
міністративних поділів на 
фоні останніх століть її іс
торії. Цс все правда, але 
тоді Атлас був би далеко 
більший об'ємом, а тим 
самим і кошти його видан
ня були б далеко більші. А 
тим часом фінансові ресур
си, призначені на це видан
ня, були скромні й ледве 
вистачали на покриття кош
тів публікації. Якби ті. які 
мають великі вимагання, 
спричинилися були до вида
ння Атласу, то. можливо, 
що й його об'єм був би 
більший. Але й цей Атлас, 
який с першою того роду 
піонерською працею на по
лі геополітики, має. без 
сумніву, свою вартість і 
буде дороговказом для май
бутніх дослідників і авторів 
у цій ділянці. Він буде також 
корисний для студентів ви
щого шкільництва й учнів 
шкіл українознавства, не 
згадуючи вже про більш за– 

(Закінгеннн на crop. If) 

З глибоким смутком повідомляємо, 
що дня 31-го серпня 1081 року відійшов у ВІЧНІСТЬ, 

на 02-му році трудолюбивого життя 

бл. П. 

СТЕПАН ЧЕХУТ 
народжений 1-го грудня 1889 в селі Квдлубинквх, Брід– 
СЬКОГО повіту, підстаршмна Укрвіиської Галицької армії, ку

пець те член багатьох українських товариств в Бродах. 

ПОХОРОН відбувся 2-го вересня 1001 p., а церкви Усле– 
иія Божої Матері, на цвинтар Coute-Desneiges в МоитреелІ, 
Камеде. 

Горем прибиті: 

дочка - ЗЕНОВІЯ МАРТИНЮК-КРАВЧУК 
з чопоеіком МИКОЛОЮ те дітьми: 
НЕЛЕЮ, ЛЕВКОМ І ЛЮБЦЕЮ 

дочке - ІРЕНА ДОМАНЧУК з чоловіком 
АНТОНОМ та синами: ЗЕНКОМ 
І ТАРАСОМ 

син - ЯРОСЛАВ ЧЕХУТ з дружиною 
ОЛЕСЕЮ 

Ближча І дальша Родина в Канаді, Америці 
І Україні , 

t 
У глибокому смутку повідомляємо Родину, Приятелів і Знайомих, 

що дня 5-го жовтня 1081 року, після довгої І важкої недуги, упокоїлася в Бозі 

наше Найдорожча ДРУЖИНА, МАМА, БАБЦЯ І TETA 

бл. П. 

ОСИПА КУРОВИЦЬКА 
з дому ПЕТРІВСЬКА 

народжене 22-го червня 1008 року у ХлібичинІ Пільному, пов. Синтин, Україна. 

ПАНАХИДИ у вівторок, 8-го жовтня І у середу, 7-го жовтня 1081 року, о год. 7:30 веч., 
в похоронному заведенні П. Яреми в Ню йорку, Н. й . 

ПОХОРОН в четвер, 8-го жовтня 1081 року, о г о д 9-ій рейку з того ж похоронного за
ведення до церкви св. Юре, а опісля не український православний цвинтар св. Андрія в С. 
Бавнд Бруку, Н. Дж. 

Горем прибиті: 
чоловік - ЕРАСТ 
сини: 

ЯРОСЛАВ з дружиною ІРИНОЮ 
І дітьми ЯРОСЛАВОМ, мол. І ОКСАНОЮ 
ЗЕНОН з дружиною ВІЄСЛАВОЮ І дочкою ЕВОЮ 

братаииця - ТАМАРА ПАНКЕВИЧ з мужем ПОРФІРІЄМ І дітьми 
І ближча та дальше Родина в Канаді, Польщі й Україні 

t 
У глибокому смутку повідомляємо Родину, Приятелів І Знайомих, 

що 3-го жовтня 1081 року, о 9-ій год. вечоре, в автомобільному випадку. 
згинула на 88-му році життя, 

наша Найдорожче 

ДРУЖИНА, МАМА. БАБУСЯ, СЕСТРА І БРАТОВА 

бл. п. 

СОФІЯ МАЛИНОВСЬКА 
З дому ОРИШКЕВИЧ 

народжена в Олеську, Західна Україна. 

ПАНАХИДИ є понеділок, 5-го І вівторок, 8-го жовтня 1081 року, о год. 8-ІЙ ееч. в похо
ронному заведенні Головчеке, при 5548 State Road. Parma. Ohio. 

ПОХОРОН в середу, 7-го жовтня 1081 p., о год. ОЧй рейку в церкві се. йосефетв в Пер
мі, Огайо, є опісля не цвинтар сав. Петре І Павла в Пермі, Огайо. 

Горем прибиті: 

муж - ВАСИЛЬ 
дочке - APETA ПОЛЯНСЬКА з мужем ЮРІЄМ І донечками 

НАТАЛКОЮ, ЛЯРИСОЮ І ТАМАРОЮ 
дочка - ТЕРЕНЯ РАКОВСЬКА з мужем ЮРІЄМ 
светре - СУЗАННА ТЕЛІШЕВСЬКА з мужем ПИЛИПОМ І дочквми 
брати - о. ІВАН, ПЕТРО, ОСИП, ТАДЕЙ І РОМАН з родинами 
брат - о. ОЛЕКСАНДЕР в Україні 
і дальша Родина в ЗСА, Канаді й Україні 

є 
Родина Покійної просить, замість квітів не могилу, жертвувати на будову церкви 

св. йосафета в Пермі або не пластову оселю „Писаний Камінь". 

t 
Ділимося сумною вісткою з Родиною, Приятелями І Знайомими, 

що 2-го жовтня 1081 року, відійшов у Вічність 
наш Найдорожчий 

МУЖ. БАТЬКО І ДІДУСЬ 

сл. п. проф. д-р 
ОЛЕКСАНДЕР МАРІТЧАК 

ПАНАХИДИ були відправлені в похоронному заведенні Бугая в Гвмтремку, Миш., 
3-го і 4-го жовтня 1081 року. 

ПОХОРОН в понеділок, 5-го жовтня 1081 року Із церкви Непорочного Зачаття а Гвм
тремку, не цвинтар Mt. Olivet у Дітройті, Миш. ' 

Горем прибиті: 
МАРІЯ - дружина 
син - ОЛЕКСАНДЕР з дружиною ІРЕНОЮІ дітьми ОЛЕКСАНДРОМ 

І ХРИСТИНОЮ 
СЕМЕН І КАТЕРИНА АНТОНЯК - свати 
ІГОР МАРІТЧАК - племінник з дружиною АРЕТОЮ 
свояки - РОМАН ЗАЛУЦЬКИЙ, МИРОН НІМЦІВ 
Ближча І дальша Родина в діяспорі й Україні 



k СВОБОДА, СЕРЕДА 7-го ЖОВТНЯ 1981 Ч. 189. 

Митрополит Мстислав. 
(Закінеенмя зі crop. 1) 

Культури. Це найновіший 
набуток У А П Ц в Америці й 
подія сама в собі. Тут т о 
концентруватиметься куль
турне життя майже 100,000 
православних українців у 
ЗСА. як і українців інших ві
ровизнань, які ніколи не бу– 
:іи трактовані Митрополи
том ..по-мачушиному". 

Сама будівля й все внут
рішнє обладнання вже гото
ві. Залишилися лише нез
начні праці над бічними кім
натами, яких є тут кілька
надцять . Все з а к і н ч и т ь с я 
вже в наступному тижні. І 
тут відбудеться 10-го і 11-го 
жовтня вже Конвенція одні
єї харитативної організації 
Н ю л ж с р з ь к о г о с т е й т у . 
де присутніх учасників буде 
1.100 осіб. Велика зал я Д о 
му р о з р а х о в а н а на 1,200 
місць, а модерна мережа 
внутрішньої комунікації ро 
бить цю залю ідеальною 
мм конвенцій, і уі же і під

ручна кухня, де можна ва
рити на 800 осіб. 

І \ і іакож \ iic.ii.no. ІК-і о 

жовтня, буде чрочистс свят
кування 60-ої річниш Пер
шого Всеукраїнською Со
бору У А П Ц в Києві. \ 1921 
році. 

Захоплені баченим і почу
тим, гості з Митрополитом 
і його почетом мали потім 
спільний о б і д в поблизько
му ресторані „Маріотт", д е 
Владика Мстислав, о.прото– І 
пресвіт. С Біляк і о. протос– 
рей Ф.істочин далі поясню
вали здійснене велике діло й 
говорили про недалеке вже 
посвячення Дому Українсь
кої Культури і про заплян/їг:,і 
вану д іяльн ість у н ь о м у , | 
зокрема про урухомленя/rV 
незабаром бібліотеки, у 
якій працює проф. І.Коро– 
вицький з допомогою пи– 
томця Семінарії Карла. 

Сам будинок коштував 
приблизно 2 мільйона доля– 
рів. Діяльну участь у будів
ництві Д о м у Української 
Культури брав і У Н С о ю з , 
уділивши позичку нещодав
но на 300,000 дол. для кінце
вих робіт і внутрішнього 
устаткування. 

j 
\ Амстердам, Коговз. Трой і окопи ці! 

В неділю, 11 жовтня 1981 p., о год. З по пол. 
в залі Українського Клюбу, Cohoes, N.Y. 

відбудуться 

\ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 
і ОКРУЖНОГО КОМІТЕТУ ВІДДІЛІВ 

УНСОЮЗУ 
міс т Трой, Амстердам, Гадсои. Коговз. Вотераліт 

І Пітсфіпьд. Мвсс. та околиці. 
в яких розміщені ВІДДІЛИ ЧЧ. 
13 57. 150. Ї М . 266. 476 і 477 

В цих Зборах повинні взяти участь Урядовці. Делегати 
і Представники згаданих ВІДДІЛІВ 

ПОРЯДОК ЗБОРІВ 
1 Відкриття 
2 Перегляд-провірка організаційної праці Округи за останні 

МІСЯЦІ 
3 Обговорення осінньої передконвенщйноі кампанії. 

4 Обговорення загальних союзових справ 
5 внески запити і закриття зборів 

У Зборах візьме участь 

М а р і Я Д у Ш И И К , заступниця гол. првдсідника УНС 
ЗА ОКРУЖНУ УПРАВУ 

\ Михайло Савкіа, голова 
ї Іван Д у рбак. Василь Колодій 
г секретарі 

\ 

Ввршона 
касир 

Непоступливість... 
і Продовження зі стор. 2) 

Надзвичайно... 
(Продовження зі crop. 3-ої) 

ЖОВТЕНЬ 
- МІСЯЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ КНИЖКИ 

КОБЗАР - Т. Шевченко „ 112.00 
ПОВНЕ ВИДАННЯ ТВОРІВ-Т. Шевченка. 14томів ... 65.00 
ПОВНЕ ВИДАННЯ ТВОРІВ - 1 . Франка, 20 томів 80.00 
ІСТОРІЯ РУСІВ - Г. Кониський 3.75 
ІСТОРІЯ УКРАІНИ-РУСИ - М. Аркас 10.00 
КНЯЖА РУСЬ УКРАЇНА - М. Чубатий в.00 
НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-Д. Дорошенко 18.00 
МОЇ СПОМИНИ ПРО НЕДАВНЕ МИНУЛЕ -

Д. Дорошенко -... 15.00 
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ—Н. Полонська-Василвнко, 2томц 49.00 
СПОГАДИ - Є. Чиквленкв 10.00 
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ -

В. Грушевський– 5 томів 36.00 
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ -

В. Чижеаський брош. 12,00 
оправ. 20.00 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ -
В. Радзикевича - три томи 9.00 

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ - М. Дил ьницьки й 2.50 
Маємо у себе понад 600 назв різних книжок. Каталоги виси
лаємо безплатно - на бажання. Кошти пересилок книжок 
оплачуємо самі. Замовлення враз з належністю слати на 

адресу: 

UKRAINSKA KNYHARNIA 
4349 Зет ісе в Warren, Mich. 48091 U.S.A. 

явна" на Близькому Сході . 
Президент Ретен висловив
ся з великим признанням 
для учасників нарад, які в 
такій делікатній і важливій 
справі знайшли компромі– 
с о в у ф о р м у л у , с п р и й н я т 
ливу для всіх сторін. Немає 
сумніву, що таку розв'язку 
прийме Сенат і що сенато
ри, які противилися прода
жеві отих літаків С а в о й с ь 
кій Аравії, голосуватимуть 
тепер „за", а не „проти". 

Компроміс — один із за– 
садничих елементів життя 
окремої людини, родини, 
'суспільства, народу, - за
кордонно ї політики кожної 
держави. Без компромісів 
не було 6 можливе гармо
нійне співжиття членів ро
дини, компромісом мусять 
розв'язуватися всі пробле
ми громади, народу, держа
ви. Нема компромісу тільки 
у самому принципі держав
ності!. Але навіть у такій, 
радикальній ` болючій опе
рації, якою є теперішня еко
номічна програма прези
дента Регена, політика зрів
н о в а ж у в а н н я д е р ж а в н о г о 
бюджету на протязі чо
тирьох років ш л я х о м скрес
лювання з б ю д ж е т у щораз 
нових сум, які видаткова– 
но на прерізні проєкти, ко
рисні для народу, — навіть 
у такій к р и з о в і й с и т у а ц і ї 
Президент і його опоненти 
шукають компромісів. На
віть у такій найважливішій і 
найнебезпечнішій справі, як 
мілітарна перевага імперія– 
лістичної Москви — д е р 
жавні керманичі о б о х су– 
перпотуг, які однаково не 
хочуть воєнного зудару в 
а т о м о в і й л о б і , ш у к а ю т ь 
якогось компромісу і визна

чили вже на листопад цього 
року започаткування нової 
серії переговорів, які напев
не будуть тягнутися рока
ми. Але, коли йдуть перего
вори, то нема війни, і це 
мають на увазі однаково 
американські, як совєтські 
правителі. 

Д о б р а воля -
передумова успіху 

Проте найпершою перед
умовою для осягнення ком
промісу є добра воля о б о х 
с т о р і н . П е с и м і з м щ о д о 
можливости дійти д о комп
ромісу між ЗСА і С С С Р — 
оправданий цілим характе
ром імперіялістичної і агре
сивної совєтської імперії, 
оправданий характером за
в о й о в н и ц ь к о г о п р и н ц и п у 
володарів Кремля. Проте, 
вони, при всьому своєму 
крутійстві, демагогії і забрі– 
ханні таки не відмовляють
ся від переговорів, б о не 
квапляться д о війни. 

Українська громада роз
сварена тому , що її провід
ники не мають належного 
зрозуміння для потреби 
стосувати компроміс у сво
їх справах, що спричиня
ється д о розбіжности ду
мок . Д л я к о м п р о м і с о в о ї 
розв'язки треба холодного 
ставлення, глибокого розу
му, об'єктивізму, відсунен
ня пристрастей набік у ко
ристь розсудливого логіч
ного розумування. Пробле
ми існують для того , щ о б їх 
розв'язувати. Коли л ю д и 
на, родина, громада не вміє 
розв'язувати болючих акту
альних проблем, то це сум
не свідоцтво для такої вер
хівки, для такої громади. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
Адміністрації „Свободи 

ПОВІДОМЛЯЄМО ВСІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
І ПООДИНОКІ ОСОБИ. 

ЩО АДМІНІСТРАЦІЯ 
НЕ БУДЕ ПОМІШУВАТИ ЖАДНИХ 

ОГОЛОШЕНЬ 
якщо попередні рахунки 
НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ 

Окремих пистів в тій справі не будеться 
відписувати. 

я 

Американська радіостанція а Західній ЕвропІ 
шукає 

ЖУРНАЛІСТА 
який досконало володіє сучасною українською літератур

ною мовою. 
Кандидат повинен мати вищу освіту; добрий голос диктора: 
визнаватися як на справах України, Радянського Союзу, за
галом, так і на міжнародних справах; мусить добре знати 
англійську мову (побажано також російську та німецьку); 
вміти редагувати й виправляти призначені для радіопередач 

матеріяли українською мовою. 
З відповідями просимо звертатися на адресу: 

RFE/RL, Inc., Personnel Department 
1201 Connecticut Avenue, N.W. ' Washington, D.C. 20036 

авансованих любителів іс
торії. Атлас матиме свою 
вартість в умовах політич
ного ЖИТТЯ, б о НИМ ЗМОЖЄ; 
мо користуватися при роз
м овах і о з н а й о м л ю в а н н і 
політиків і державних му
жів Заходу з геополітични– 
ми умовинами нашого на
роду на поодиноких етапах 
його національно-історич
ного життя. 

Можна сподіватися, що 
видання Історичного Ат
ласу України на поселеннях 
стане поштовхом д о такого 
самого діла в Україні з тієї 
лише різницею, що „там" 
Атлас вийде в пофальшо– 
ваному стані за інструкціями 
червоної Москви й її прис
лужників у поневоленій Ук
раїні. На кінець треба бути 

вдячним громадському Ко
мітетові Чикаго, який док
лав старання на фінансово
му полі, щ о б Атлас побачив 
денне світло. Автори цього 
п е р ш о г о в і с т о р і ї н а ш о ї 
науки Атласу й Українське 
історичне Товариство з нев
томним його головою, на
шим істориком Любоми– 
ром Винарем, заслуговую
ть на особливе признання за 
пророблену піонерську пра
цю на цьому полі. Атлас 
повинен знайтися у кожній 
українській хаті й установі, 
особливо там,де гуртується 
наша молодь. Його можна 
виписувати в У IT. Ціна -
28 долярів. 

Олександер Домбровський 

Другий фестиваль... 
(Закінггння зі crop. 1) 

вий сезон. Ті громади, де ще 
нема такого Українського 
Культурного Клюбу або 
п о д і б н о ї о р г а н і з а ц і ї при 
Відділі У Н С . можуть звер
нутися за д о п о м о г о ю і иора– 
лою д о Відділу Братської 
л іяльности прн Г о л о в н і й 
Канцелярі ї У к р а ї н с ь к о г о 
Народного Союзу. Марта 
Кордуба, яка відас цими 

справами, радо д о п о м о ж е в 
о р г а н і з у в а н н і п о д і б н о г о 
К л ю б у , а б о . якщо такий 
клюб вже існує, а потребує 
п о ж в а в и т и п р а ц ю . ' м о ж е 
звернутися д о неї на адресу: 
M.Korduba. Fraternal Activi
ties Office, Ukrainian Natio
nal Association, 30 Montgo
mery St., j e r sey City. N . J . , 
07302. 

У К Р А Ї Н С Ь К А С В І Т Л И Ч К А Д О І І О М А Г А С 

П А Т Ь К А М В И Х О В У В А Т И Д І Т К И . 

НОВА ВАРТІСНА ПОЯВА НА НАШОМУ 
КНИЖКОВОМУ РИНКУ 

ЛЮБФ 
їіЖШк 

к 

'rfwl ш 
HWI 

У книжці 16 новель: „Дзеркала", „Каміля", „Роз
мова з канделябром", Переміна", „Поет", „Немає по
вороту". „Мій сусіда", „У телефонічній будці". „Джме
линий спів", „Етюд про любов", „Божий чоловік", 
„Дженні, вернися". „Вже не ті", „Віддали сина". „Го
лубінь за нами" і „Загибіль птахів". 

„Дзеркала" - повість читається з цікавістю 
і її можна вважати вартісним надбанням на
шої літератури... 

В. Чапленко 

В-во „Свобода" 

Ціна: 512.00. Пересилка (1.00 
Мешканціа стейту Ню Джерзі зобов'язує 

50Уо стейтового податку 
Книжку можна набути: 

(Просимо виповнити, відтяти і разом з належністю 
переспати) 

"SVOBODA" BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street я Jersey City, N. J. 07302 

Прошу переслати примірник книжки Любов 

Коленська „ДЗЕРКАЛА" на адресу: (писати по ангпійськи): 

Ім'я і прізвище 

Адреса: 

Чек (моні ордер) на S залучую. 

Дата Підпис 

СТУДІЙНІ 
ПОЗИЧКИ 

t. 

БРАТСЬКА 
СЛУЖБА 
УНСОЮЗУ 
ДЛЯ 
СВОЇХ 
ЧЛЕНІВ 

СТУДІЙНІ ПОЗИЧКИ УНСОЮЗУ 
Починаючи з дмем 1-го листопада 1980 р . діти у ВІЦІ до чотирьох і пів року які будуть забезпечені на суму 15.000 доля
рів життєвого забезпечення матимуть гарантовану студійну позичку на суму 5.000 доп Якщо вони будуть забезпечені 
на суму 25.000 долярів життєвого забезпечення. їм буде гарантована студійна позичка у висоті 7.500 долярів 
Діти у ВІЦІ від 5-Ю років, забезпечені грамотою на суму 15.000 долярів. матимуть гарантовану студійну позичку на суму 
4.000 долярів Якщо вони будут,ь забезпечені на 25 000 долярів. матимуть гарантовану студійну позичку на суму 6.000 
допярів В даному випадку забезпечення в УНСпюзі мусить бути грамотою кляси Р-20. 
Формапьне повшомлення про гарантовану позичку буде виспане разом з грамотою забезпечення, копи вона видана 
піспя 1-го листопада 1980 р 
Грамота мусить бути постійно повноправною та з заплаченими вами вкладками до часу признання студійної позич
ки і на протязі часу П сплачування 
На час позички і її сплачування, грамота мусить бути призначена УНСоюзові. як гарантія позички В часі удіпювання 
позички і копи член-студент має менше, як 21 років, сппату позички мусить гарантувати одно з батьків, або опікун. 
Студійна позичка буде розложена на протяг 4-ох років на оплату за студії на копеджі чи другій високій школі 
Сплачування позички зачинається три місяці після закінчення студій апліканта і вона мусить бути повністю сппачена 
не більше, як 20-ма чверть-річними ратами 
У випадку, коли б час студій, на який позичка була уділена, був скорочений або перерваний, негайно після цього по
чинається час сплачування позички 
На позичці є малий відсоток у висоті 3^ річно від затягненої суми позички Ці відсотки нагромаджуватимуться на про
тязі навчання і вони мають бути плачені в часі сплачування позички 
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Мі. ієна Р у д н и ц ь к а 
Невидимі 
Стигмати 

Книжка у твердій темно-брон
зовій обгортці із золотими 
буквами. 552 сторінки із фо
тографічною документацією. 

Ціна 15.00 долярів. 
SVOBODA 

SO .Montgomery Street 
Jersey City, N.J. 07303 

Мешканців стейту Ню Джерчі іо– 
бов'яіус 5?т стейтового податку 
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вщшшли 
ВЩ НАС 

МАРКО (ВИНАРКНКО. 
член УНС Віял. 372 Т-ва І. 
франка в П.іейнфі.м. Н. Дж. 
Помер 1-ю вересня 1981 р. на 
83 р. жит ти. Нар. в 1898 р. в селі 
Валкі на Україні, членом УНС 
став ` 1949 p. Залишив \ смут
ку дружину, дочку і внуків. 
Похорон відбувся на цвинтар 
св. Андрія у ( авнт Ьаунд Бру– 
K-v- л. 

Вічна Иомл П я м ять! 
Й. Ярема, секр. 

УЛЯНА ЦЕЛЕВИЧ - (ТК– 
ЦЮК. член УН( . Відд. 221 Т– 
на св. ( ге(Ьана v Чікаго.'По
мерла 18 серпня 1981 р. на 67 р. 
жііі і я. Нар. в 1915 р. а Чіка
го. Ідл. Членом УНС стала у 
1973 р. Залишила в ему іку 
чоловіка. Похорон відбувся 22 
серпня 1981 р. на цвинтар св. 
Миколая в Чікаго, 1.1.1. 

Вічна in Пам'ять! 
секр. 

ЙО(ИФ РОЬОРКЦЬКИЙ. 
член УНС Відд. 158 Т-ва Б. 
Хмельницького в Бруклині. 
Помер на 75 р. життя. Нар. у 
1906 р. в Бруклині, Н. Й. Чле
ном УНС став у 1942 р. Зали
шив у смутку дружину, сина і 
брата. Похорон відбувся 17 
серпня 1981 р. на цвинтарі св. 
Івана в Квінсі, Н. Й. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Управа Товариства 

МИХАЙЛО БАКУСОВИЧ. 
член УНС Відд. 204 Т-ва ім. А. 
Гончаренка в Ню Йорку. По
мер 16 серпня 1981 р. на 92 р. 
життя. Няр. в 1889 р. в селі 
МечищІв, пов. Бережани, на 
Україні. Залишив у смутку 
дружину і сина. Похорон від
бувся 20 серпня 1981 р. на 
цвинтарі св. Йосифа в Йонкер– 
сі, Н. Я. 

Вічна Йому Пам'ять! 
В. Палідвор, секр. 

МАРІЯ БЛІДА, член УНС 
Відд. 220 Т-ва свв. Петра і 
Павла в Чікаго, 1.1.1. Померла 
24липня 1981 р. на 59 р. життя. 
Нар. v 1922 р. в Чікаго, Ілл. 
Членом УНС стала у 1939 р. 
ia.iiiiiin.ia у смутку батька, 
синів з родинами та доньку. 
Похорон відбувся 27 липня 
1981 р.на цвинтарі Св. Марії в 
Евергрін Парк, Ілл. 

Вічна їй Пам'ять! 
К. Блідий, секр. 

ОЛЕКСА ЯСЛИК, мол; член 
УНС Відд. 230 Т-ва св. І. Хрес
тителя в Янгстовн, Огайо. 
Помер 5 серпня 1981 р. на 54 р. 
життя. Нар. у 1927 р. в Янг– 
ставн, Огайо. Членом УНС 
став в 1943 р. Залишив у смут
ку дружину, сина, доньку і 
сестру. Похорон відбувся 8 
серпня 1981 р. ня цвинтарі 
Кальварів у Янгставні, Огайо. 

Вічна Йому Пам'ять! 
II. Літак, секр. 

ЮРІЙ Н А Й Д А , член УНС 
Відд. 238 Т-ва Е. Коновальця в 
Бостоні, Масс. Помер - 4 серп
ня 1981 р.на 86 р. життя. Няр. у 
1895 р. на Буковині. Членом 
УНС став в 1949 р. Залишив у 
смутку брата і пасерба. Похо
рон відбувся на цвинтарі Fo
rest Hill Cemetery в Бостоні. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Лина Ремік, секр. 

Д-Р АНТІН IIРОЦІ,КіВ. член 
УНС Відд. 484 Т-ва ім. Т. Шев
ченка, Ютика, Ню Йорк. По
мер 22 серпня 1981 р. ня 82 р. 
життя. Нар. в 1900 р. в селі 
Швайківці на Укряїні. Членом 
УНС став у 1959 р. Залишив у 
смутку дружину, сина, доньку, 
п'ятеро внуків і ближчу та 
дальшу родину в Україні й 
Америці. Похорон відбувся 25 
серпня 1981 р. на цвинтарі св. 
Володимира в Ютиці, Вяйсбо– 
ро, Н. Й. 

Вічна Йому Пам'ять! 
В. Запаранюк, секр. 

ВОЛОДИМИР ДІДИК, член 
УНС та почесний член Голов
ної о Уряду, Відд. 183, в Дет
ройті. Помер 3 червня 1981 р. 
на 77 р. життя Няр. в Україні. 
Членом УНС став у 1933 р. 
Залишив у смутку дружину, 2 
заміжні дочки, внуків, ближчу 
та дальшу родину в А.иернці і 
Україні. Похорон відбувся 6 
липня 1981 р. на цвинтарі св. 
Ялвиї и Дерборн, Гомтс, Міч. 

Вічна Йому Пам'ять! 
П. Залуг а. секр. 

Шукаєте з7а другим прибутком 

Станьте 
ОРГАНІЗАТОРОМ 

УНСоюзу 
ПРАЦЯ 

НА ПОВНИЙ ЧАС, АБО НА КІЛЬКА ГОДИН. 
Можете починати свою кар'єру, організуючи 

спершу свою родину і приятелів 
З а і н ф о р м а ц і я м и пишіть д о 

UKRAINIAN N A T I O N A L A S S O C I A T I O N 
ЗГ Montgomery St. - Jersey City N.J. 07302 

Atten Organizing Dept. 

або телефонуйте: (201 . 451-2200 (Collect) 
або (212)227-5250 

ГіТГЇТмїІн 
M Eaet Tth f t . 

Trt. OB 1-aW, Hew Yerta. I te tS 

НАЙНОВІШІ ПЛАТІВКИ: - Еа– 
m Титла, таиор; ЖУРАВЛІ 
(укр. хор з Польщі) 2 плат. 

Квітка, Намисто, Іааскж, 
Тріо Мареничі та багато інших 
дужа гарних по 6 00 дол. вишле 
Вам АРКА. 

Вступайте 
в члени 

УНСОЮЗУ! 

w HELP W A N T E D v 

Увага! . Увага! 
Філядельфія і околиці! 
ПОШУКУЮ ОПІКУНКУ 

для однорічної дівчинки. 
Години - 8:30 - 3:30. 5 аніа 

у тижні. 
Тал.: (215) 473-2636 

ПОШУКУЮ ОСОБИ 
до догляду 9-міспч ного хлопчи
ка І до легкого прибирання в ха
ті, п'ять днів на тиждень в Ню 
Йорку. Особа повинна добре 
розмовляти українською мо
вою. Знання англійської мови 
помогло б. але не конечне 
Платня за згодою. Прошу кли

кати веч - (212) 794-8698 
до пані "CONNELL". 

ДО ВИНАИМУ 

До винайму в Нюарку, Н. Дж.. 
біля церкви 

5 КІМНАТ, 
на 1-му поверсі. 

Тел.: (201) 267-2420 
ааавваввввваавввааввввввввввввіявк -– 

шГ REAL ESTATE ш 

Новий, модерний ДІМ, 
біля Ґпен Спей. Н. Й., на оселі 
„Озеряни". три спальні, доступ 
до приватної пляжі над озером. 
Телефонувати: (212) 886-3589. 

або (914) 856-5549 

Yonkers. North 
Near new Ukrainian Church 

LARGE YOUNG 2 FAMILIES 
1stfl. fiv. rm. din. rm. kitch.. 5bedrms. 
2 full bath. 2nd fl. liv. rm. din. rm. kitch. 
3 bad. rms. 2 full bath. 2 car garage. 
finish basement. OWNER MUST SELL 

Asking S139.5O0.0O. 
ROMANO RE. 

(914) 476-3999 or (914) 963-7206 

ПАМ'ЯТНИКИ 
з різних гранітів, ставимо 
на цвинтарях св. Андрія в 
Бавид Бруку і св. Духа -

відома солідна фірма 

CYPRESS 
HILLS MONUMENTS 

ВОЛТЕР БЄЛЯНСЬКИЙ 
Walter Bielanski 
К. М. КАРДОВИЧ 

Constantino М. Kardovich 
800 Jamaica Avenue 
Brooklyn. N.Y. 1 1 2 0 8 
Tel.: (212) 277-2332 

Відкрито в кожний день, в 
суботу, включно, від 9-5 по 
полудні, в неділю 10-4 по 

пол. 
Miami. Па. ( 3 0 5 ) 6 5 3 - 5 8 6 1 

На бажання для вигоди 
клієнтів, радо заїдемо до 
Вашого дому з проектами 

і порадами. 

O F U N E R A L DIRECTORS^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ІЇОГРЕБНІІК. 
Займається Похоронами 

в BRONX. BROOKLYN. 
|NEW YORK і ОКОЛИЦЯХІ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter elareina 
129 E A S T 7th S T R E E T 

N E W YORK, N.Y. 
ORegon 4 - 2 5 6 8 

LYTWYNUYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА 
Our 'Services Are Available 
Anywhere in New Jersey 
Також займаємося похоро
нами на цвинтарі в Бавнд 
Бруку і перенесенням ТРІЙ
НИХ Останків з різних країн 

світу 

UNION FUNERAL HOME 
1600 StuyvtsJHl Avenue 

(corner Stanley Terr ) 
UNION. N.J. 070U 

(201)964-4222. 


